
Plašs pamata risku segums
Ceļu satiksmes negadījums, tai skaitā, sadursme ar citu t/l, dzīvniekiem, nobraukšana no brauktuves, nogrimšana 
vai ielūšana ledū, ja tas noticis cēloņsakarībā ar ceļu satiksmes negadījumu, uguns risks, tai skaitā, īssavienojums, 
dabas spēku iedarbība, iegruvums ceļa segumā, trešo personu prettiesiska darbība, dzīvnieku un putnu nodarīti 
bojājumi, transportēšanas un vilkšanas laikā nodarītie zaudējumi, zādzība, apzagšana un laupīšana. 

Bez maksas transportlīdzekļa palīdzības apdrošināšana
Tehniskā palīdzība visās Eiropas I valstīs, 24h diennaktī t/l ar pilnu masu līdz 3 500 kg.
Piedāvātie pakalpojumi:
•  Tālrunis izsaukumiem Latvijā 1887, ārvalstīs +371 67081887;
•  Speciālista izbraukums un defekta novēršana negadījuma vietā;
•  Transportlīdzekļa, tā vadītāja un viena pasažiera transportēšana Latvijā līdz klienta norādītajam servisam, Eiropā līdz

tuvākajam servisam;
•  Nomas a/m līdz 3 dienām;
•  Viesnīcas apmaksa, līdz 40 EUR/pers, kopējais limits 240 EUR.
•  Palīdzība saskaņotā paziņojuma noformēšanā;
•  Transportlīdzekļa pasažieru nogādāšana līdz 50km no negadījuma vietas.
Pakalpojumu var izmantot bez skaita ierobežojumiem un tā izmantošana neietekmē nākošā gada polises cenu.

Bez maksas vieglajiem transportlīdzekļiem pamata risku segumā iekļauts 
•  Vējstikla maiņa bez pašriska neierobežotu reižu skaitu ERGO noteiktajos vējstiklu centros, ja tiek uzstādīts 

alternatīvais vējstikls;
•  Līdz 3 gadus vecu t/l remonts pie dīlera;
•  Stiklojuma apdrošināšana bez pašriska;
•  Transportēšana pēc negadījuma;
•  Atslēgu, numura zīmes un dokumentu apdrošināšana bez summas limita;
•  Jaunvērtības apdrošināšana jauniem t/l;
•  Aizvietošanas apdrošināšana (nomas auto) jauniem t/l;
•  Bojājumi remonta uzņēmumā vai automazgātuvē;
• 1 reizi sadursme ar dzīvnieku bez pašriska.

Bez maksas papildaprīkojuma apdrošināšana
Tiek apdrošināts papildus aprīkojums – automagnetola, CD mainītājs, vieglmetāla diski, bērnu autosēdeklītis, slēpju, velo 
turētājs, slēdzams jumta bagāžnieks, reklāmas uzlīmes un pat aerogrāfiski attēli, ja aprīkojums ir norādīts apdrošināšanas 
pieteikumā. 

Bez maksas 700 EUR limita apmērā tiek apdrošināta klienta bagāža un šāda manta: otrs riepu un/vai disku komplekts, 
velosipēdi, slēpes, snowborda dēļi, video un foto iekārtas, mobilie telefoni, planšetdatori, portatīvie datori, bērnu ratiņi, 
navigācijas iekārtas, videoreģistratori un maršruta kontroles sistēmas. Manta tiek apdrošināta zādzības riskam.

Bez maksas iekļauta Ekstra apdrošināšana (t/l ar pilnu masu līdz 3 500 kg) ar šādiem 
papildus riskiem
•  segums ārpus ceļu satiksmes;
•  dzinēja bojājumi iebraucot ūdenī (hidrotrieciens);
•  degvielas sajaukšanas risks, limits 500 EUR.

Iespēja iegādāties papildus riskus
•  Transportlīdzekļa aizvietošanas apdrošināšana - klients saņem nomas t/l uz sava t/l remonta laiku;
•  Remonts pie dīlera 3-8 gadus veciem t/l;
•  Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu apdrošināšana

ERGO KASKO priekšrocības



Iespēja samazināt apdrošināšanas prēmiju
•  Izvēloties remontu pie sadarbības autoservisiem;
•  Norādot, ka jurid pers t/l nelietos personas jaunākas par 28 gadiem;
•  Fiz pers norādot konkrētus t/l lietotājus;
•  Juridiskai personai izvēloties saņemt atlīdzību bez PVN;
•  Palielinot pašriskus

Klientu atbalsta dienests Jūs uzklausīs 24h diennaktī Zvanot  

Latvijā uz 1887, ārvalstīs uz +371 67081887 Jūs variet:

•  Pieteikt apdrošināšanas gadījumu;
•  Izsaukt tehnisko palīdzību uz ceļa;
•  Saņemt konsultāciju par mūsu pakalpojumiem.

Ērta apdrošināšanas gadījumu pieteikšana
•  Aizpildot atlīdzības pieteikumu www.ergo.lv;
•  Pa tālruni, Latvijā zvanot uz 1887, ārvalstīs uz +371 67081887;
•  Piesakot apdrošināšanas gadījumu ERGO birojos gan Latvijā, gan Baltijā;

Ērta zaudējumu pieteikšana, minimāli iesaistot policiju
•  Var neziņot, ja to paredz normatīvie akti, tomēr jāziņo, ja ar t/l nav iespējams tālāk braukt.
•  Ja nav paziņots policijai, kaut arī pēc normatīvajiem aktiem bija jāziņo, maksājam polisē norādītā limita ietvaros, izņemot 

apzagšanas, trešo personu prettiesiskas darbības, transportlīdzekļa zādzības vai laupīšanas gadījumā.
•  Par apzagšanu un trešo personu prettiesiskas darbību var 1x neziņot policijai un saņemt atlīdzību līdz 500 EUR.

Ātra un godīga atlīdzību lēmuma pieņemšana un atlīdzības izmaksa
•  Vējstikla bojājuma gadījumā variet uzreiz braukt uz vējstiklu sadarbības servisu;
•  Bojājumu vai bojāejas gadījumā lēmums tiek pieņemts 5 darba dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas;
•  Zādzības gadījumā lēmums tiek pieņemts 30 dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas;
•  Atlīdzība tiek izmaksāta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;
•  Iespējams izvēlēties atlīdzības veidu (skaidra nauda vai servisa pakalp.);
•  Pēc apdrošināšanas gadījuma netiek samazināta apdrošinājuma summa;
•  Netiek piemērots pašrisks, ja CSNg izraisījis cits identificēts vainīgais t/l

Nav ierobežojumu transportlīdzekļa glabāšanai nakts laikā

Netiek piemēroti ierobežojumi par rupju neuzmanību
Apdrošināšanas noteikumu izņēmumi ir skaidri, atklāti un saprotami, tajos nav atrunas par rupju neuzmanību vai ļauna 
nolūka interpretācijas, kas apdrošinātājam ļautu atteikt apdrošināšanas atlīdzību par jebkuru ceļu satiksmes noteikumu 
pārkāpumu. Atlīdzība tiek izmaksāta arī braucot pie sarkanās gaismas, neapstājoties pie STOP zīmes, aizmiegot pie stūres, 
neievērojot rīkojuma zīmes vai dzelzceļa pārbrauktuves škērsošanas noteikumus.

Priekšrocībām ir informatīvs raksturs, pilnus apdrošināšanas nosacījumus lūdzam skatīties ERGO apdrošināšanas 
noteikumos un polisē.




